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چكیده
شرایط آبگیري و سیكل هیدرولوژیكي حوضههاي آبریز عالوه بر اقلیم به شرایط فیزیوگرافي و
زمینشناسي نیز وابسته است .پیدایش دریاچههاي متعدد با علل مختلف در محدودههاي وسیع،
امكانپذیر است ولي در حوضهاي به وسعت قزلاوزن ،یک امر نادر و كمنظیر است .شناسایي
هویت بعضي از آنها فقط بادید فضایي امكانپذیر است .در این پژوهش مورفوژنز و چندنگارگي
فرایندهاي ژئومورفولوژیكي در پیدایش دریاچههاي حوضهي آبریز قزلاوزن ،از زیرحوضههاي
دریاي خزر ،موردبررسي قرارگرفته است .تنوع لیتولوژي و گسل باعث شكلگیري شرایط
متفاوتي در این حوضه شده كه بالطبع در شكلگیري لندفرمهاي مختلف نقش داشته است .براي
بررسي فضایي عوامل مؤثر در ایجاد یا سرریز شدن دریاچههاي حوضه آبریز قزلاوزن ،از
 DEM 30*30مستخرج از سایت  USGSو نقشههاي توپوگرافي  1:50000و زمینشناسي
 1:100000و  1:250000استفاده شد .سپس با استفاده از نرمافزار Arc GIS & Arc map
اقدام به رقومي نمودن الیههایي همچون آبراههها و لیتولوژي و گسل گردید .با استفاده از
نرمافزار  Google earthمحلهاي تجمیع آب شناسایي شد و محدودهي آنها ترسیم یا
بازسازي گردید و طول ،عرض و مساحت هریک از آنها محاسبه شد .براي مستدل شدن
دریاچههاي یخچالي برف مرز دائمي كواترنري با استفاده از روش رایت و پورتر برآورد گردید و
بر اساس آن ،ارتفاع خط تعادل آبویخ منطقه نیز مشخص شد .در منطقه قلعهچاي بیش از 9
دریاچه یخچالي شناسایي گردید .براي تأیید و مستند كردن دریاچههاي یخچالي بر روي نمونه
رسوبات محلي ،عمل گرانولومتري انجام شد .نتایج دال بر این است كه در حوضهاي به وسعت
 50هزار كیلومترمربع ،دریاچههایي با منشأ یخچال ،آتشفشان ،لغزش ،شیمیایي و توپوگرافیک
شكلگرفته است .دراینبین ،دریاچههاي لغزشي كردآباد ،بهترین شرایط را براي مطالعه
دریاچههایي فراهم ميآورد كه سرریز شده و از بین رفتهاند.
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مقدمه

آثــار و شــواهد موجــود در طبیع ـ نشــان میدهــد شــرای اقلیمــی گذشــته بــا امــروز متفــاو بــوده اس ـ  .شــرای
آبگیــری و ســی هیــدرولوژی ی حوضــههای آبری ـ عــالوه بــر اقلــی بــه شــرای فی یــوگرافی و زمینشناســی نی ـ
وابسته اسـ  .ورودی یـا دبـی رودخانـههـا فقـ بـه اقلـی منطقـه بسـتگی نـدارد ،بل ـه موقعیـ قرارگیـری دریاچـه
نسـب بــه حوضــه ،اثــر افـ ای ورودی را معنــا بخـ میکنــد زیـرا تغذیــه و انــرژی زمــانی معنــا پیــدا میکنــد کــه
حیــاتی وجــود داشــته باشــد (والیتــی .)12 :137۴ ،چالــهها و دریاچــهها در پس ـ ترین قســم ی ـ حوضــه ش ـ
میگیرند .در این صـور سـط مسـتوی براثـر عمل ـرد آبهـای راکـد بـه وجـود میآیـد .بـهعبار دیگر مانـدابهـا،
دریاچــهها ،آبگیرهــا و ســازوکار رســوبگذاری در آنهــا منجــر بــه ایجــاد ســطو صــا همــراه باف ـ ری ـ منجــر
میشــود (رامشــ  .)61 :1389 ،در اواخـــر عیــر یخبنــدان بـــا عق نشــینی صــفحا پوشـــیده شــده از یـــ و
یخچالهای طبیعی ،تغییـرا جهـانی وسـیعی در شـرای جـوی بـه وجـود آمـد .بهطوریکـه براثـر گـرم شـدن هـوا و
ف ونی میـ ان تبخیـر بـر بـارش ،بیشـتر دریاچـههایی کـه بسـیاری از دشـ های پسـ و محـدودههای همـوار در دل
کوهســتانها و منــاطک کــویری فعلــی کــره زمــین را فراگرفتــه بودنــد ،خش ـ شــدند (کلینســلی .)1 :1388 ،گروهــی
اعتقاددارند که این دریاچـهها ناشـی از رژیـ زمـین سـاختی کشـ بعـد از فشـارش هسـتند ،گروهـی دیگـر آنهـا را
بــه خم ـ طاقدیســی آینــه ورزان بــه ســم مشــا نســب میدهنــد و درنهای ـ عــدهای دیگــر زای ـ غیــر زمــین
ســاختی و فرســای های یخچــالی را بــرای ایجــاد آن متیــور هســتند (اســ ویی و امیــدیان .)1392 ،بــا چنــین
دیدگاههای مختلفی ،دریاچـهها را بـا توجـه بـه عوامـ ایجادکننـده آنهـا ،اینگونـه تقسـی میکننـد -1.دریاچـههای
یخچالی که براثر تجمـ آب در پشـ مورنهـا بـه وجـود میآینـد -2 .دریاچـههای ول ـانی ی کـه در کراترهـا ایجـاد
میگردنــد -3 .دریاچــههای ت تــونی ی کــه در اثــر فرونشــینی تــدریجی یــا در اثــر گــرابن بــه وجــود میآینــد-۴ .
دریاچــههای کارســتی ،در مح هــایی کــه آهـ طــی فراینــد کارســتی شــدن خــورده شــده باشــد پدیــد میآینــد-6 .
دریاچههای سدی ،در اثر ریـ ش کـوه یـا لنـد اسـالید و جمـ شـدن آب در پشـ مـواد ریـ ش یافتـه پدیـد میآینـد.
 -7دریاچــههای ســاحلی و دریاچــههای رودخانــهای کــه اولــی در اثــر ســدهای دریــایی و دومــی بــا قط ـ مآنــدر بــه
وجود میآید (والیتی 87 :1386 ،جداری عیوضی.)10۴ :1392،
معمــوالی یــافتن دریاچــههای متعــدد بــا علـ پیــدای مختلــه در محــدودههای وســی ام انپــذیر اسـ ولــی وجــود
دریاچــههــایی بــا منشــو متفــاو در حوضــهای بــه وســع قـ لاوزن نــادر و ک نظیــر اسـ  .بــه عبــارتی در قـ لاوزن
میتوان دریاچهها را بـا منشـو متفـاو موردمطالعـه قـرارداد .هویـ شناختهشـده بعیـی از آنهـا فقـ بادیـد فیـایی
ام انپذیر اس  .نگاه مجرد و انت اعی بـه پدیـدههـا ،گـاه باعـ اشـتباه و خطـا در مسـیر پـژوه میشـود امـا وجـود
ی دید فیایی و همهجانبـه نسـب بـه لنـدفرمهای بـه وجـود آمـده نـهتنها خطـا را کـاه مـیدهـد بل ـه صـح
تحقیــک را افــ ای میدهــد .در ایــن پــژوه بــا یــ دیــد فیــایی نســب طبقهبنــدی مورفــوژن دریاچــهها و
چنــدنگارگی اثــرا محــی و فراینــدهای ژئومورفولــوژی ی بــر روی هریــ از آنهــا ،در حوضــه آبریــ قــ لاوزن
اقدام شده اس .
سیوی )2009( 1دریاچههای لغ شی ناشـی از زل لـه در وینچـوان را بـا توکیـد بـر توزیـ و ارزیـابی خطـر اولیـه بررسـی
کردنــد .ســاندال و هم ــاران )2009( 2ت امــ دریاچــهی فــرا یخچــالی در سراســر ورقــه گرینلنــد را مــوردپژوه
قراردادنــد .رانتــا و مــول )2009( 3در پــژوه دریاچــههای یخچــالی و یخــی منطقــهی نپــال اورسـ بــه درک رفتــار
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یخچالهــای طبیعــی و انفجــار سی آســای دریاچــههای یخــی دسـ یافتنــد .بــوله و هم ــاران )2011( 1بــا شناســایی
دریاچه یخی خطرناک در شـمال شینشـان بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بـا رونـد تغییـرا اقلیمـی و گرمـای جهـانی
ام ان به وجود آمدن تعـداد ف اینـدهی دریاچـه یخچـالی فـراه میشـود و طغیـان ایـن دریاچـهها خطـرا جـدی بـه
دنبال دارند.
در کشور ایران بحـ دریاچـهها موردتوجـه بسـیاری از محققـین بـوده اسـ ازجملـه غالمحسـنی ( )1360بـا بررسـی
مقــدماتی دریاچــه ســبالن بــه ایــن نتیجــه رســید کــه درروی قلــهی ســبالن و در داخ ـ دهانــه آت فشــانی آنی ـ
دریاچــه بیییش ـ  ،وجــود دارد کــه ج ـ دریاچــههای آت فشــانی محســوب میشــود .عس ـ ری چــاوردی ()1388
بــا بررســی دریاچــههای کوهســتانی دوره کــواترنری دره جــاجرود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ی ــی از عوامـ تشـ ی
دریاچــهها انتقــال رســوبا یخچــالی در دوره ســرد کــواترنری ،تــراک آنهــا در حاشــیهی دره جــاجرود ،وقــو
زمینلغ ـ ش در دوره بــین یخچــالی و ت تونی ـ فعــال منطقــه بــوده اس ـ  .مــددی و هم ــاران ( )1383در بررســی
ت امـ ژئومورفولــوژی دریاچــه نئــور ،شــمال غــرب (منطقــه اردبی ـ ) بــا اســتفاده از بازدیــدهای میــدانی و نقشــههای
توپــوگرافی و زمینشناســی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ت تونیــ نقــ مهمــی در ت ــوین دریاچــه نئــور و
ژئومورفولــوژی منطقــه داشــته اس ـ  .موســوی ندوشــن و غیا آبــادی ( )1395فــرم دریاچــه گهــر را بــهعنوان تنهــا
دریاچه مرتف مناطک کوهسـتانی ایـران ،دانهتسـبیحی و بـا منشـو یخچـالی دانسـتهاند .نظـ فـر و رحیمـی ( )139۴بـا
بازســازی شــرای اکوژئومورفولــوژی دیرینــه و عهــد حاضــر دریاچــه زریــوار بــر اســاس ویژگیهــای دیاتومــههــا و
تیــاویر مــاهوارهای بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســط آب دریاچــه از ســال  2003تــا  2011از  21/71کیلومترمربـ
به  13/0۴کیلومترمرب کاه یافته اس (کاه  39/95درصدی سط دریاچه در طی هش سال).
حوضــهی آبری ـ ق ـ لاوزن ازجملــه زیرحوضــههای دریــای خ ـ ر میباشــد کــه از ارتفاعــا چه ـ چشــمه کردســتان
سرچشمه گرفته و بعـد از وارد شـدن بـه چالـهی بیجـار از طریـک تنگهـای ماهنشـان ،رجعـین ،هشـتجین وارد طـارم
شــده و بــه دریاچــه ســد منجیــ میریــ د و درنهایــ پــ از پیوســتن شــاهرود بــه ســفیدرود وارد دریاچــه خــ ر
میشــوند .ایــن حوضــه در اســتان کردســتان ،زنجــان ،آذربایجــان شــرقی ،اردبیــ  ،همــدان و بخــ کــوچ ی از
اســتانهای ق ـ وین ،آذربایجــان غربــی و گــیالن قرارگرفتــه و در عرضهــای جغرافیــایی  3۴درجــه و  55دقیقــه تــا
 37درجه و  55دقیقه عـرض شـمالی و  ۴6درجـه و  27دقیقـه تـا  ۴9درجـه و  20دقیقـه طـول شـرقی گسـترده شـده
اس ـ  .طــول ایــن رودخانــه از سرچشــمه تــا خروجــی حوضــه  550کیلــومتر و مســاحتی بــال بر  ۴9۴00کیلومترمرب ـ
دارد ،مرتف ترین قسم آن  3610و پس ترین قسم آن  239متر از سط دریا ارتفا دارد (ش .)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bolch et al

1.
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شكل  :1موقعیت جغرافیایي حوضهي آبریز قزلاوزن

حوضــه آبری ق لاوزن ازنظر تقســی بندی واحدهای زمینشــناســی ،در بین زونهای ســنند -ســیرجان ،ایران مرک ی،
آذربایجان و البرز قرار دارد .ازنظر تنو زمینشــناســی کشــور ایران دارای ســنگهایی با قدم مختله از پرکامبرین تا
کواترنری ا س  .در این میان ،شمال غرب ک شور ،ساختمان ب سیار پیچیدهای دارد بهطوریکه ساختمانهای مختلفی را
میتوان در این منطقه م شاهده نمود (جداری عیو ضی .)1392 ،پراکندگی سازندهای زمین شنا سی منطقهی موردمطالعه
بهگونهای ا س که ارتفاعا شمالی زنجان و ارتفاعا دامنه شمالی کوه بلقی مت ش از سازندهای آذرین ا س  .در
حاشیه بستر رودخانه ق لاوزن ،غلبه با رسوبا آبرفتی اس که ق لاوزن و سرشاخههای آن در قسم های مختله بجای
گذاشــتهاند .همچنین تراسهای آبرفتی ک ارتفا جدید و مرتف قدی در دش ـ زنجان ،میانه ،بیجار و مخروطاف نههای
طارم به چ ش میخورد .سنگهای دگرگونی در ارتفاعا شمالی طارم ،قلعهچای ،بخ شی از دامنه جنوب غربی سهند که
ج حوضه آبری ق لاوزن اس دیده میشود .مارن ازجمله رسوباتی اس که پراکندگی آن در مرک حوضه بیشتر از سایر
قسم ها اس  .در مسیر رودخانه ق لاوزن واحدهای مختله ازجمله سازند ق شام مارن و ماسهسنگهای مارنی بامیان
الیههای آه ی ،واحدهای سازند سرخ باالیی شام مارن و ما سه سنگهای نازک ،واحد سرخ زیرین شام تناوبی از
مارنهای ســب و قهوهای و واحدهای مختله ســازند کر شــام تو های آندزیتی ،کالســتی های تو دار ،گدازههای
آندزیتی به همراه آه های نازک الیه به چ ش میخورد .این و ضعی عدم تعادل سط ا ساس رودخانه را در بخ های
مرک ی حوضه نشان میدهد بهگونهای که پادگانههای رودخانه ق لاوزن در سنگبستر حفرشدهاند (عباسی.)7۴ :1395 ،
در بخ های وسیعی از حوضه ،سنگهای آت فشانی شام آندزی  ،بازال  ،ریولی  ،الی و تو های اسیدی به همراه
نه شتههای مربوط به نئوژن و کواترنری شام طبقا سرخ گه دار به همراه کنگلومرای قاعد ای و ر سوبا آبرفتی به
چش میخورد.
وجود گس ها در شب هی آبراههای نق مؤثری دارند .ازلحاظ پراکندگی گس ها در قسم سفالی حوضه بخیوص در
کوههای چه چ شمه کرد ستان تا خروجی حو ضه گ ستردگی دارند .روند اکثر این گ س ها شمال غرب – جنوب شرق
ه ستند و مه ترین گ س های این منطقه گ س حل  ،سلطانیه -زنجان ،منجی (ق لاوزن) ا س  .گ س حل  ،گ سلی با
را ستای خ دار شمال غربی -جنوب شرقی ا س که با طول  60کیلومتر در حا شیه غربی ا ستان زنجان واق شده ا س .
گ س مذکور دارای شی زیاد به سم شمال شرقی میبا شد و بدین ترتی سازند ق باالیی با شی زیاد در برابر
نه شتههای آبرفتی پلیوکواترنر قرار داده ا س (پورکرمانی و آرین  .)1378در ق سم زنجانرود گ س ف شاری سلطانیه،
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گ سلی ا س با درازای حدود  1۴0کیلومتر و را ستای شمال غرب – جنوب شرقی که از فا صله  8کیلومتری جنوب غربی
شهر سلطانیه میگذرد .شی این گس به سم جنوب باختر اس و دیواره فرسوده گس را میتوان بهروشنی در تمامی
طول آن م شاهده کرد .جنب های ف شاری گ س سلطانیه مم ن ا س در ش گیری فرون ش س ابهر – زنجان نق
داشته باشد (آقانباتی .)1383 ،در طارم نی راندگی ق لاوزن که نخستین بار توس بربریان و قریشی ( )198۴شناسایی و
معرفیشـده اسـ  ،گسـلی اسـ با راسـتای خ دار عمومی شـمال غربی – جنوب شـرقی که در بخ شـمالی رودخانه
ق لاوزن و بین کوه و دره ق لاوزن قرار داشــته و از زیر ســد ســفیدرود منجی میگذرد (نقشــه گس ـ های اصــلی البرز
مرک ی) .درازای گس ق لاوزن  65کیلومتر و شی آن به سوی شمال و شمال خاوری اس و در راستای آن سنگهای
سازند ائو سن کر بر روی مارنهای نئوژن سازند قرم باالیی و آبرف های کواترنری رانده شده ا س ( ش  .)2چنین
تنوعی از لیتولوژی و گســ باع شــ گیری شــرای متفاوتی در این حوضــه شــده اســ که بالطب در شــ گیری
لندفرمهای مختله نق داشــته اســ ی ی از این لندفرمها مربوط به آبهای راکدی اســ که بهعنوان دریاچه مطر
میشوند.

شكل  :2نقشه موقعیت زمینشناسي حوضه آبریز قزلاوزن

مواد و روشها

در این بررســی آنچه بی از همه اهمی دارد نگاه فیــایی به لندفرمهایی اســ که معموالی بهصــور مج ا و انت اعی
موردمطالعه قرار میگیرند .برر سی سی ستمی لندفرمهای واق در حو ضه گاه چنان نتایجی به دنبال دارد که منجر به ارائه
تئوریهایی می شود که با واقعی محیطی انطباق بیشتری دارد .برای بررسی فیایی عوام مؤثر در ایجاد یا سرری شدن
دریاچههای حوضــه آبری ق لاوزن ،از  DEM 30*30مســتخر از ســای  USGSو نقشــههای توپوگرافی ،1:50000
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زمین شناسی  1:100000و  1:250000استفاده شد .سپ با استفاده از نرماف ار  Arc GIS & Arc mapاقدام به رقومی
نمودن الیههایی همچون آبراههها و لیتولوژی و گ س گردید .همچنین با ا ستفاده از نرماف ار  Google earthمح های
تجمی آب شناسایی شد و محدودهی آنها ترسی یا بازسازی گردید و طول ،عرض و مساح هری از آنها را محاسبه
شد.
ازجمله شواهدی که میتوان در ی دید میدانی م شاهده نمود وجود پادگانههای آبرفتی (دریاچهای) ا س که دریاچه بعد
از سپری کردن دورههای مرطوب و خ ش بر جای میگذارد .این پادگانهها بر ا ساس باف  ،ساختمان ،رنگ و ضخام
ویژگیهای مخ یوص به خودی دارند که معموالی در نق شههای توپوگرافی ،زمین شنا سی و ت یاویر ماهوارهای قاب ردیابی
ا س  .درواق وجود شواهد در نق شههای توپوگرافی و زمین شناسی کم شایانی در ت شخیص حدود دریاچه میدهد .این
شــواهد عبار اند از -1 :خطوط منحنی می انهای بســته و چاله مانند ،منتها باید این چالهها را از منحنی می انهای قله
کوه و آت ف شانها ت شخیص داد -2 .آبراهههای که در پاییند س خود به صور دو شاخه تغییر ش دادهاند -3 .نقاط
ارتفاعی منفرد در داخ خطوط منحنی می ان ب سته -۴ .لیتولوژی آبرفتی از تراسهای قدیمی در نق شههای زمین شنا سی
(رامش ( )1392:7۴،ش .)3

شكل  :3همگرایي شبكهي آبراههاي

با توجه به این شواهد ساح دریاچههای گذشته تعیین حدود شد .بر این اساس دریاچههای با منشو آت فشانی ،تراورتنی،
دریاچههای توپوگرافی ی گذشته شناسایی شد .ی ی از انوا دریاچههای حوضه ق لاوزن دریاچههای یخچالی اس  .برای
مســتدل شــدن دریاچههای یخچالی الزم اســ ابتدا بر مرز دائمی و خ تعادل آبوی منطقه برآورد گردد .برای این
منظور ابتدا الزم به شــناســایی لندفرمهای ســیرکی حوضــه اس ـ  .خطوط منحنی می ان حاکی از فرایند یخچالی که در
می شود .شنا سایی مقدماتی سیرکهای یخچالی از طریک منحنیهای می ان
بنب س درهها به ش بادب ن منع
ا ستخرا شده از  DEMو شب ه آبراههای در نق شه توپوگرافی  1:50000پری انجام شد .سپ با توجه به نق شههای
زمین شناسی و بازدیدهای میدانی بسیاری از شبه سیرکها از سیرکهای اصلی متمای گردید .برای شناسایی شبه سیرک
بین لندفرمهای سیرکی از روش آلومتری سه پارامتر طول  ،Lعرض  ،Wاختال ارتفا سیرک  Aو تج یه رگر سیون
خطی در نرماف ار  Excelو برر سی لیتولوژی مح ت ش ی سیرک ا ستفاده شد .به این صور که با توجه به خطوط
منحنی می ان ،آبراههها و مح خروجی سیرک در نقشههای توپوگرافی ،محدوده سیرکهای شناسایی شده مشخص شد.
طول سیرک در امتداد که آن ،از قله مسل به سیرک تا مح خروجی ،اندازهگیری شد .در امتداد بستر سیرک که خطوط
منحنی می ان نی فا صله بی شتری ن سب به بقیه م انها دا شتند ،عرض سیرک محا سبه شد .بین طول و عرض سیرک
رابطه خطی با همبستگی باالتر از  0/80باید وجود داشته باشد .درصورتیکه این رابطه از ابتدا وجود داشته باشد یعنی همه
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سیرکهای شناساییشده میتوانند لندفرم سیرکی نهایی نی در نظر گرفته شوند در غیر این صور اطالعا آن دسته از
ســیرکهایی که از مح قرارگیری نقاط در اطرا خ برازش ،دورتر هســتند ،حذ میشــود تا همبســتگی به درصــد
موردنظر برسد .آن دسته از سیرکهایی که دادههای آنها از این طریک خار می شود بهعنوان شبه سیرک در نظر گرفته
میشوند .لندفرمهای موجود در لیتولوژی رس و مارن ،با توجه به حساسی بسیار زیاد این نو لیتولوژی نمیتواند ناشی از
فرایندهای حداق ده ه ار سـال پی باشـد .از اطالعا اشـ ال سـیرکی در این نو لیتولوژی در برآورد ارتفا بر مرز
ا ستفاده ن شد .بر ا ساس ارتفا سیرکهای باقیمانده و با ا ستفاده از روش رای  ،بر مرز دائمی کواترنری برآورد شد.
درروش رای  ،با ضرب تعداد سیرکهای یخچالی در  0/6عددی به د س میآید که منطبک بر شماره ردیه سیرکهای
ســور شــده ن ولی ازنظر ارتفا اســ  .ارتفا ســیرک در ردیه مشــخصشــده درواق بهعنوان ارتفا بر مرز دائمی
کواترنری در نظر گرفته میشود.
در منطقه قلعهچای بی از  9دریاچه یخچالی شنا سایی گردید .برای تویید و م ستند کردن دریاچههای گذ شته نمونهای از
رسوبا محلی برداشته شد (در م انهایی که در شبیهسازی توپوگرافی گذشته احتمال وجود دریاچه را تویید کرده بود) .به
این طریک که از م ان تراسهای قدیمی با دق زیاد رسوب برداشته شد .در آزمایشگاه عملیا گرانولومتری رسوبا طی
مراح زیر انجام شد -1 :ش س و شوی نمونه  -2قرار دادن نمونه به مد  2۴ساع در د ستگاه -3 OVENجدا سازی
ر سوب خ ش شده پ از عمل رد د ستگاه شی ر به مد  15دقیقه  -۴وزن کردن هری از نمونههای باقیمانده در هر
ی از ال های د ستگاه  -5تر سی جدول فراوانی بر ا ساس دادههای بهد س آمده و  -6درنهای ک شیدن نمودار منحنی
تجمعی در نرماف ار  Excelو تطبیک دادن هری از نمودارهای بهدس آمده با نمودار منحنی رسوبا دریاچهای.
بحث و یافتههاي تحقیق

به فرورفتگیهای سط زمین که تو س آب پر شده و با دریا ارتباطی ندا شته با شد دریاچه میگویند .برای ت ش ی ی
دریاچه وجود ی چاله ب سته ،یعنی چالهای که از هر طر مح یور و آبی که آن را پر کند کافی ا س (جداری عیو ضی،
 .)102 :138۴حا ص عمل رد آبهای راکد ،سطو م ستوی (دریاچه) ا س  .ب سیاری از دریاچههای که در دوران یخچالی
وجود داشتهاند بعد از دریاف حج زیادی از آب ،سرری شد ،بهمرورزمان ش سته (پاره) شده و با تسل انوا فرسای ها
از بین رفتهاند .تغییرا ســط اســاس رودخانههای مجاور دریاچهها که در حوضــههای مســتقلی از دریاچه جریان دارند
ازجمله عوام مهمی اس که در تخلیه آب دریاچهها مؤثر بوده اس  .بسترهای دریاچهای گذشته در اطرا خود شواهدی
برجای گذا شتهاند که دریاچهای بودن آنها را درگذ شته مورد تویید قرار میدهد .ازجمله شواهدی که میتوان در ی دید
میدانی م شاهده نمود وجود پادگانههای آبرفتی ا س که از دوره پرآبی دریاچه برجایمانده ا س  .این پادگانهها بر ا ساس
باف  ،ساختمان ،رنگ و ضخام ویژگیهای منح یربهفردی به اطرا هر دریاچه میدهند .وجود شواهد دیگر بر روی
نق شههای توپوگرافی و زمین شنا سی کم شایانی درزمینه ت شخیص دریاچه میدهد .شواهد مذکور در حو ضه آبری
ق لاوزن دال بر وجود ژئونرونها و حوضههای مستقلی در این حوضه اس که تحوال آنها در طی کواترنری بر تعادل
یا عدم تعادل فرم و فرایندهای این حو ضه اثر گذا شته ا س  .در حال حا ضر نی حو ضهی آبری ق لاوزن دارای ب سترهای
آبی متعددی ا س که با ایجاد شرای و شواهدی ازجمله گالیهای عمیک و تراسهای دریاچهای ،دخال آب راکد را در
ایجاد لندفرمهای برخی از مناطک مستدل میسازد .به کم تراز ارتفاعی این تراسها میتوان حدود ژئونرونهای گذشته
را تعیین نمود .ه چنین پائین افتادگی های ناگهانی حاکی از تغییری اســـ که براثر تخلیه این ژئونرونها به وجود آمده
ا س  .این عمل رد دال بر و ضعی ژئونروتی ی حو ضه ق لاوزن درگذ شته و وجود سطو ا ساس محلی برای شب هی
رودخانههای این حو ضه آبری ا س  .حو ضهی آبری ق لاوزن منطقهی و سیعی را شام می شود و در طی زمان متوثر از
فرایندهای درونی و بیرونی متعددی مث آت فشان ،ش ستگی ،چینخوردگی ،یخچال ،لغ ش ،کارستی فی اسیون و تغییر
سطو ا ساس درون حو ضهای بوده ا س  .این فرایندها باع ایجاد لندفرمهای متعدد و ازجمله دریاچههایی با من شوهای
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مختله در این حو ضه شده ا س  .مح تجمی روانابهای ی منطقه ،بهو سیلهی شب ه آبراههای همگرا قاب شنا سایی
اس که بعد از متحول شدن دریاچه ،به کم سطو مستوی و آبراهههای و شب ه آبراهه همگرای باقیمانده قاب ردیابی
اس (ش  .)3بر اساس چنین شواهدی در حوضهی آبری ق لاوزن  22دریاچه شناسایی شد 2 .دریاچه کردآباد در منطقه
طارم 2 ،دریاچه در دامنهی جنوب شــرقی آت فشــان ســهند 8 ،دریاچه در قلعهچای 6 ،دریاچه در دندی و  6دریاچه که
بهعنوان ژئونرونهای ق لاوزن از آنها یادشده اس (جدول ( )1ش .)۴
جدول  :1ویژگي فیزیوگرافي ژئونرونهاي (دریاچه) حوضهي آبریز قزلاوزن

نام دریاچه مساح  Km2محی  kmطول  kmعرض km
51
108/۴6
15۴8
15۴7/06
بیجار
۴1
52
868
1051
زنجان
8/6
33
27۴/۴5
208
میانه
15
111
781
867
طارم
2
585
610
m2215
m 357711
کراتر
211
1179
2755
137031
کردآباد 1
122
33۴
880
36951
کردآباد 2
۴86
11۴5
2958
۴71۴66
پری
158
52۴
1۴61
101810
شورگ

شكل  :4موقعیت دریاچههاي شناسایيشده در حوضه آبریز قزلاوزن

زمانی که ی ی از ویژگیهای مه دوره کواترنری را تغییر سط اساس رودخانهها ذکر میکنند ،اینطور تیور میشود که
فق تغییر ســط اســاس کنونی رودخانهها مدنظر اس ـ ولی همانطور که ک ( )1990محمودی ( )1367ذکر میکنند
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پ از تثبی ساختمان زمین و ناهمواریهای ژورایی و استقالل حوضههای آبگیر ،تجم آبهای روان در مح فرودهای
طاقدی سی (که باالتر از که ناودی قرارگرفته) دریاچههای متعدد کوچ و ب رگی را به وجود آورده ا س  .بر این ا ساس
در ابتدای دوره کواترنری ،چینخوردگی های زاگرس شـــاهد پیدای دریاچه های فراوانی بوده که توســـ خ الرأس
طاقدی ها از ی دیگر جدا افتاده بودند .فراوانی ن سبی آبهای ورودی بهویژه در طول دورههای مرطوب کواترنری موج
باال آمدن سط آب دریاچهها گردیده ا س تا حدی که با سرری شدن آب دریاچه ام ان خرو آن از طریک فرود محور
طاقدی ها فراه آمده اس  .استمرار این حال در طول دورههای مرطوب دوران چهارم ،کلوزها و گپهای بی شماری را
پدید آورده ا س (زمردیان .)88 :1392 ،هرچند نمیتوان ویژگیهای زاگرس را به حو ضه ق لاوزن ن سب داد ولی وجود
تنگهای متعدد ازجمله ماهشــان ،هشــتچین ،رجعین ،اندآباد ،قمچقای و بابارشــانی که رودخانه ق لاوزن عمود بر محور
ناهمواریها آنها را ایجاد کرده ا س و سطو تراکمی واب سته به آنها در مناطقی مث ح سنآباد یا سوکند ،م سجدلر،
زرینرود ،گر ماب ،جاده بی جار و یول کشـــتی در ژئونرون بی جار ،مهرآ باد و قل عه چای در ژئونرون زن جان ،کرزه ،ترک،
ترکمانچای و قرنقوچای در ژئونرون میانه و قانقلیچای ،ســـرخه دی و پادگانههای اطرا ق لاوزن در ژئونرون طارم،
همگی بر این ن ته دالل دارند که گ س ها و آت ف شانها به همراه چینخوردگیها و روراندگیهای حاد در ق لاوزن
شرایطی را ایجاد کردهاند که منجر به ش گیری ژئونرونهای متعدد در این حو ضه شده ا س  .ژئونرون بیجار نخ ستین
ژئونرونی ا س که از سراب ق لاوزن شواهدی از ا ستقالل حو ضهای دارد اما به دالی کاتا ستروفی سمی ا ستقالل خود را
ازدس داده و از طریک تنگ ماهنشان به ژئونرون زنجان متی شده اس  .دلی کاتاستروفی بودن تخلیه ژئونرون با قط
ناگهانی ســطو تراکمی منطقه قاب توجیه اسـ در صــور تدریجی بودن تخلیه لندفرمهای تراکمی خود را با شــرای
جدید وفک میدادند و اختال ارتفا زیادی با سطو کاوشی نداشتند.
ژئونرون زنجان بهوســـیلهی تنگ رجعین وارد میانه شـــده و ژئونرون میانه از طریک تنگ هشـــتچین به ژئونرون طارم
میپیوندد و بعد از پیوستن به شاهرود بانام سفیدرود به خ ر میری د .ژئونرون طارم بهعنوان آخرین ژئونرون دریاف کننده
ماده این حو ضه بی شترین اثرا را از تحوال رخداده در حو ضه متحم شده ا س  .شواهد سطو تراکمی و کاو شی
بهصور مخروطاف نههای متداخ دال بر این اس که تخلیه آب این ژئونرون در چندین مرحله اتفاق افتاده اس .
بســتر ق لاوزن از انوا ســازندهای ســس ـ زمینشــناســی مث مارن بامیان الیه ماســهســنگ ،مارن بامیان الیه آه ،
نهشتههای کواترنری نئوژن شام طبقا گه دار به همراه کنگلومرا و رسوبا تراسهای ک ارتفا جدید و مرتف قدی
میگذرد .این ر سوبا س س تو س سازندهای مقاومی مث آه  ،سنگهای آت ف شانی :تو های آندزیتی ،گدازهها
آندزیتی ،بازال و ایگنمبری منقط میگردند .پهنهبندی لیتولوژی در این حوضــه به این ش ـ اس ـ که در ژئونرونها
اغل سازندهای س س مانند سازند سرخ باالیی ،ر سوبا ترا سی قدی و جدید به همراه رس و مارن وجود دارد بین
ژئونرونها معموالی سازندهای مقاوم به فر سای گ سترده شدهاند .برای مثال بعد از ژئونرون بیجار در طی م سیر رودخانه
هر جا لیتولوژی مقاومی در مســیر بوده اســ فرســای خطی غلبه پیداکرده و مســیر به فرم تنگ درآمده اســ  .در
ق سم های ماهن شان به بعد علیالخ یوص در منطقه ینگجه سازندهای مقاوم آه ی به همراه سنگهای آت ف شانی در
ب ستر رودخانه غلبه دارد .چاله زنجان مح قرارگیری ژئونرونی ا س که غلبه لیتولوژی با ر سوبا و سازندهای س س
اس و با وارد شدن به تنگ رجعین دوباره سازندهای مقاوم به صور برون دهای آه ی و گدازههای آت فشانی آندزیتی
و بازالتی غلبه پیدا میکنند .اتیال ژئونرون میانه که همچون زنجان و بیجار از سازندهای سس تش ی شده به ژئونرون
طارم از طریک تنگ ه شتچین انجام شده ا س  .این تنگ طوالنیترین تنگ حو ضه آبری ق لاوزن ا س که براثر کاوش
بی ازحد ق لاوزن به وجود آمده اس ـ  .در طی این تنگ لیتولوژی مقاوم از ســایر قســم های ق لاوزن از پیوســتگی و
تداوم بی شتری دارد .بعدازآن ژئونرون طارم قرار دارد که فر سای خطی شدید آن منجر به رخنمون بی ازحد مارنهای
قرم رنگی شده ا س که همچون دیگر ژئونرونها سازندهای س س در فرمزایی ژئونرون غلبه کرده ا س ( ش  .)5در

106

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال هفتم ،شماره  ،2پاییز 1397

رابطه با درههای عرضی میتوان گف که پدیده عدم انطباق از اختال مسیر شب ه آبها نسب به ساختمان زمینشناسی
و یا نظ و ترتی آنها حاصـــ میشـــود (محمودی .)12 :1352 ،در راســـتای یافتههای محمودی ( )1356شـــواهد
زمینشناسی گویای آن اس که تا اواخر دوره ترشیری دریاچه ب رگی در مح کنونی سد سفیدرود وجود داش و احتماالی
ســفیدرود مانند ســایر رودهای دامنه شــمالی البرز از خ الرأس کوههای البرز غربی و تال جنوبی ســرچشــمه میگرفته،
سپ حدود دو میلیون سال پی براثر حرکا زمین ساخ پا سادنین ،دریاچه پلیو سن منجی به سم آن سرازیر شده
اس  .ازاینرو سفیدرود پیشین رود بوده اس که توانسته باال آمدن البرز بستر خود را حفر نماید (محمودی.)16 :1356 ،

شكل  :5موقعیت ژئونرونهاي قزلاوزن و تنگها

رودخانه ق لاوزن در طی دورههای گذ شته تغییرا سط ا ساس درون حوضهای متعددی را متحم شده اس  .تغییرا
سط ا ساس بهتب خود باع به وجود آمدن فرم و فرایندهای مختلفی مث فر سای خندقی و پدیده ا سار و انحرا
شده اس  .مقدار تغییرا سط اساس رودخانه ق لاوزن حدود  200متر بوده اس  .تسل فرسای گالی در سرشاخههای
حو ضه باع تغییر فرایند از آلوویالی به فلوویالی شده ا س  .در ارا ضی ر سی و سیلتی به وجود آمده در آبهای راکد،
منحنی می انها یا وجود ندارند یا معموالی مســـتقی و ک عارضـــهاند که در صـــور عمل رد آبهای جاری ،فرم آنها
بهصـور سـینوسهای پنجهای تغییر میکند .این سـطو برحسـ می ان عملیا کندوکاو سـینوسها به پنجهای ،ت
مدال ،منو مدال و بای مدال می میکنند .در نقشــههای توپوگرافی هرکجا می ان شــی زمین بســیار آرام شــود بهجای
ترسی خطوط تراز نسب به دادن رقوم ارتفاعی منفرد اقدام میشود .این امر نشان از آن دارد که سط موردنظر در فرایند
عمل رد آبهای ساکن یا راکد ت وین یافته ا س (رام ش  ()61 :1392 ،ش  .)6تغییرا سط ا ساس در زیرحو ضه
قلعهچای نی باع بره خوردن تعادل حوضــه و ژئونرونهای مجازی شــده اس ـ  .بهگونهای که شــواهد میدانی نشــان
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میدهد در این زیرحوضــه بی از  9ژئونرون مجازی وجود داشــته که همگی از بین رفته و تنها شــاهد زنده آن بهعنوان
دریاچه پری تاکنون هوی خود را حفظ کرده اس (ش .)7

شكل  :6شواهد بازسازيشده دریاچه پري بر روي نقشه توپوگرافي.

شكل  :7دریاچه پري نماي عكس از سمت غرب

یخچال :فرایندهای یخچالی کواترنری ایران با توجه به موقعی جغرافیایی و شرای محیطی منطقه آثار و شواهد متعدد
و متفاوتی برجای گذاشتهاند .تابهحال مورنهای سرگردان ،درههای  Uش و آبشخور مانند و سیرکها یا بر چالهای
کوهستانی نظر بسیاری از محققین یخچالی را به خود معطو کرده اس درحالیکه به شواهد دریاچههای یخچالی کمتر
توجه ای شده ا س  .در شرق ناهمواریهای غربی ا ستان زنجان عالوه بر دریاچه فعالی به نام پری ،لندفرمها به صور
حوضههای بسته یا نیمه بستهای وجود دارد که همگی براثر فرایندهای یخچالی کواترنری ش گرفته و براثر تغییر سط
اســـاس ق لاوزن تخلیهشـــدهاند .در این منطقه که ارتفا آن بین  1600تا  1900متر متغیر اســـ کانونهای شـــب ه
آبراهههای همگرا و م ستقلی وجود دارد که گاه ازی طر بریده شده و آب از آنها خار شده ا س  .برای م ستدل شدن
دریاچههای یخچالی ابتدا الزم بود فعالی یخچالهای کواترنری منطقه برر سی گردد .برای این منظور با م شخص کردن
ســیرکهای یخچالی (شــ  )8ارتفا بر مرز کواترنری برآورد گردد .ارتفا بر مرز دائمی ،بر اســاس روش رای و
پورتر به ترتی  2357و  236۴متر برآورد گردید اگر باالترین ارتفا بر مرزی که به روش پورتر برآورد شـــده ،معیار
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بررســـی وضـــعی یخچالی کواترنری قرار گیرد ،مالحظه میشـــود که تمامی دریاچهها در باالتر از خ تعادل آبوی
کواترنری منطقه قرار میگیرند چراکه بر اساس یافتههای معیری و هم اران ( )1388ارتفا خ تعادل آبوی  10۴2متر
پایینتر از ارتفا بر مرز دائمی قرار میگیرد .بر این اســـاس ارتفا خ تعادل آبوی کواترنری کمتر از  1۴00متر بوده
که پایینترین دریاچهها با ارتفا ن دی به  1600متر باالتر از آن قرار داشـــته اســـ  .یافتههای رســـت خانی (،)139۴
بختیاری ( )1395و عباســی ( )1395مؤید این اســ که ارتفا خ تعادل آبوی حوضــه ق لاوزن باالتر از  1500متر
میبا شد .شواهد میدانی و برر سی لیتولوژی منطقه حاکی از آن ا س که یخچالهای که از ارتفاعا باال من شو گرفته و
بهخوبی تغذیه می شدند بعد از مدتی به جریان افتاده و با خرو از منطقه آذرین و رسوبا مقاوم وارد رسوبا مارنی شده
ا س  .جریان زبانههای یخچالی در ر سوبا مارنی به صور خطی بوده و کمتر همگرا می شده ا س  .در چنین حالتی در
اینگونه رسوبا درههای  Uش عظیمی ش میگرفته اس  .با توجه به این مطل چنین میتوان استدالل نمود که
زبانههای یخچالی در طی م سیر جریان خود به دو طریک در پیدای دریاچهها نق دا شتهاند :دریاچههای ن دی به خ
تعادل آبوی مؤید پایانه درهی آب شخور مانند یخچالی و پ ش ترمینال مورنی ایجاد شدهاند .دریاچههایی نی براثر تفاو
فر سای کاو شی در درههای آب شخور مانند و طوی ایجاد شدهاند .از  780کیلومترمرب و سع ک حو ضه قلعهچای حدود
 96کیلومترمرب ( 12در صد) آن را  8ب ستر دریاچهای شنا سایی شده در برمیگرفته ا س  .از بین آنها در حال حا ضر تنها
دریاچه پری هوی خود را توس ی کانال مینوعی حفظ کرده اس  .این کانال انتقال آب بخشی از حوضهی قلعهچای
را به سم دریاچه پری به عهده دارد.

شكل  :8پراكندگي سیرکهاي یخچالي در حوضه آبریز قلعهچاي

بهمنظور مستند کردن شواهد دریاچههای یخچالی منطقه موردمطالعه ،با مراجعا میدانی متعدد ش اولیه آنها بازسازی
گردید و م انهای خاصی برای برداش رسوب انتخاب گردید ( ش  .)9رسوبا برداش شده بعد از عم شست شو در
آزمای شگاه ژئومورفولوژی بهو سیله شی ر گرانولومتری گردید و نتیجه آن در کاغذهای نیمه لگاریتمی تر سی گردید .برای
دا شتن نیمرخ معیار ،سه نمونه ر سوب در عمکهای متفاو از ساح دریاچه بردا شته شد ر سوبا بردا ش شده بعد از
گرانولومتری توزی همگنی داشــ  .گرانولومتری نمونه رســوبا برداشــ شــده حاکی از آن اســ که نیمرخ رســوبا
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بردا ش شده از ساح یا مرک دریاچه شباه بی شتری به ر سوبا دریاچهای دا شته و با دور شدن از مرک یا ساح
دریاچه ،نیمرخ رسوبا متمای به دریاچهای-یخچالی میشود (ش .)10

شكل  :9موقعیت دریاچهي پري و دریاچههاي اطراف آن
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شكل  :10ترسیم نمودار رسوبات مختلف برداشتشده

كراتر و كالدیرا :دهانه آت ف شان که در رأس مخروط قرار دارد و عمدتای قیفی ش ا س  ،برح س ش و مقیاس،
کراتر و یا کالدیرا خوانده میشــود .کراتر ،عبار اس ـ از چاله قیه مانند و یا ی گودی یا دیواره و جدارهی پرشــی که
قطر دهانه آن بهندر  300متر اس و مواد آت فشانی از آن خار میشود .این اصطال برای دهانههای که براثر سقوط
سنگهای آت ف شانی و یا شهاب سنگهای آ سمانی به وجود میآیند نی به کار میرود .کالدیرا نی دهانه و سی  ،مدور و
فرون ش ستهای در مخروط آت ف شانی ا س که دارای جداره داخلی عمودی با دیوارههای تند و قطر دهانه چند کیلومتری
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اس بهعنوانمثال ،در ج یره کیوشو ژاپن در آت فشان فعال آسوسان کالدیرایی با ابعاد  10در  15مای وجود دارد (دریو،
 .)169 :1390فرونشس یا فروافتادگی کالدیراها به این صور اس که در داخ این دهانهها ترکهایی مدور و دایرهای
متحدالمرک بهصــور پلههایی گرد و مدور فروافتادهاند و منظری شــبیه پل انهای اســتادیوم ورزشــی به وجود آوردهاند
(محمودی .)87 :1368 ،ضــمنای اگر آت فشــان مربوطه مجددای فعال شــود ،ی یا چند مخروط جدید آت فشــانی جدید و
کوچ مم ن اس در داخ کالدیرا ایجاد گردد .از طرفی ،کالدیراها مرک ی مم ن اس بهوسیلهی آبهای جوی اشغال
شــوند و دریاچههایی را به وجود آورند .بهطورکلی ،ســه نو اصــلی کالدیرا وجود دارد :کالدیراهای انفجاری ،کالدیراهای
ری شی (فرونشستی) و کالدیراهای فرسایشی .در مورد کالدیراهای انفجاری باید گف که براثر تراک و انباشتگی گازهای
تح ف شار ،موادی از زمین پرتاب می شود که ال امای آت ف شانی نبوده و حتی مم ن ا س از چنین انفجاری ،گدازهای ه
خار نشود و در این حال قسمتی از قله (مخروط) به گودی تبدی می شود .در مورد نو دوم نی بایستی اذعان نمود که
کالدیراهای ری شی فراوانترین نو کالدیرا هستند و مربوط به ری ش تمام یا قسمتی از مخروط یا مناطک مجاور آن اس
که به دنبال خالی شدن از بخ زیرین براثر خرو گدازهها یا خاک سترها صور میگیرد .البته این ری ش باید بالفا صله
بعد از فوران صور گرفته باشد (معیری .)36 :1375 ،توده آت فشان سهند در شمال غرب ایران بین تبری (در شمال) و
مراغه (در جنوب) قرارگرفته ا س  .این منطقه دارای بی شترین ضخام پو سته ( ۴6تا  ۴8کیلومتر) و تعادل ای و ستازی
میبا شد .اندازهگیریهای ثق سنجی ن شانگر ی بینظمی ثقلی مثب در جنوب منطقه موردمطالعه میبا شد که احتماالی
مربوط به ی توده آذرین مخروطی ش عمقی و یا ی پیسنگ دگرگونی اس  .پایه رسوبی سهند متش از رسوبا
دورههای مختلفی اســ که بخشــی از آن در ارتفا  3100متری و در انتهای دره چینی بالغ چای نمایان گشــته اســ
( صدیک .)2659 :1379 ،آت فشان سهند در شمال غربی حوضهی آبری ق لاوزن قرارگرفته اس  .ش های گنبدی در
این منطقه به دو صــور گنبدهای آت فشــانی منفرد و ب رو و تودههای گنبدی ش ـ با اندازههای کوچ تر و متعدد
دیده می شوند .گنبدهای آت فشانی موجود در این منطقه ،همگی واحدهای رسوبی سازند سرخ باالیی به سن میوسن را
قط کرده و سب خرد شدگی و شی دار شدن سنگهای مجاور شدهاند .همه این مجموعه آت ف شانی تو س ر سوبا
جوانتر آبرفتی و اپی کالسی با سن پلیوسن پوشیده شدهاند (غالمحسینی .)۴۴ :1360 ،در رأس مخروطها گاه شرای
تجم آب فراه شده ا س  .در بخ شی از توده سهند که در حو ضه ق لاوزن واق شده ا س دو مخروط کوچ چنین
شرایطی را پیداکردهاند (ش .)11

شكل  :11تصویر ماهوارهاي دریاچههاي موجود در كراتر مخروطهاي آتشفشان آلمالو و جغر

دریاچههاي لغز شي 27 :سال پی ساع  30دقیقه بامداد پنجشنبه  31خرداد سال  ،69زل لهای به قدر  7/۴ریشتر
رودبار ،منجی و لوشــان و طارم را در شــمال ایران لرزاند .زمینلرزه رودبار-منجی در ن دی ی شــهر رودبار و روســتاهای
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تابعه در اســتان گیالن و شــمال غرب اســتان زنجان در ناحیه طارم علیا اتفاق افتاد و تا شــعا  100کیلومتری از مرک
زمینلرزه موج خ سارا جانی و مالی فراوان شد .ارتعا شا حا ص از اموا لرزهای در ا ستانهای زنجان و گیالن و در
بخ هایی از استانهای آذربایجان شرقی ،تهران ،مرک ی ،مازندران ،سمنان ،همدان و کردستان به مد حدود  60ثانیه
اح ساس شد .کانون زل له را کار شنا سان حدود  19کیلومتری از سط زمین اعالم کردند .این زمینلرزه در ی منطقه
پرتراک ازنظر جمعی اتفاق افتاد و عالوه بر رو ستاهای موجود در منطقه چندین شهر مه ک شور نی تح توثیر آن قرار
گرفتند .طبک آمارهای رسمی در این زمینلرزه  7و  ۴ده ریشتری  35ه ار نفر کشته و حدود  60ه ار نفر زخمی شدند.
بی از  200ه ار واحد م س ونی تخری شد و خ سارا عمدهای به تو سی سا و اماکن عمومی در ا ستانهای گیالن و
زنجان که متوثر از این زمینلرزه بودند ،وارد آمد (با شگاه خبرنگاران جوان از زنجان .)1369/03/31 ،عالوه بر اینها باع
زمینلغ ش ب رگی در منطقه شد .برر سی پدیده لغ ش و سولیفل سیون در این پژوه حو صله زیادی را میطلبد .این
پدیده از رایجترین فرایندهای فعال در حال حاضــر میباشــد .برای تشــ ی دریاچههای لغ شــی عوام ت تونی ی مؤثر
هستند .بهعنوانمثال مم ن اس در اثر زل له ،قسمتی از مسیر نشس کرده و تش ی دریاچه را بدهد .در اثر ری ش کوه
در کوه ستانها مقدار زیادی سنگ به ته دره پرتاب می شود که این سنگهای پرتاب شده میتوانند جلوی آب رودخانهها
را گرفته و ت ش ی دریاچه بدهند .زل له رودبار در سال  1369باع ش ستگی ر سوبا باکلور به سم غرب شده ا س
(بربریان و قریشـــی .)1729 :198۴ ،لغ ش تودهای مواد دامنهای به داخ رودخانه قانقلیچای ،براثر زل له رودبار در ناحیه
کوهستانی ،منجر به مسدود شدن دره رودخانه و تش ی دو دریاچه طبیعی به نام کردآباد  1و کردآباد  2در پش رسوبا
شده که با باال آمدن آب در پش سد طبیعی و سرری شدن آن ،رودخانه به مسیر به خود ادامه داده و به ق لاوزن میری د.
چنین ویژگی در طی سال شرای متفاوتی را برای دریاچه به وجود میآورد (ش  )12در طی فیول گرم و خش سال
(تاب ستان و پایی ) مراجعهکنندگان به این منطقه فق شاهد دریاچههای زیبایی در پ ش سدهای لغ شی نا شی از زل له
رودبار هستند .در دورههای سرد و مرطوب سال ،عالوه بر دریاچه ،با اف ای آب پش سدهای لغ شی و سرری شدن آب،
دریاچه با جریان رودخانه همراه می شود .چنین وضعیتی برای ژئومورفولوژیس ها منظره منحیربهفردی را ایجاد میکند
چراکه زمانی که از وجود دریاچههای متعدد در زاگرس یا هر ق سم دیگری از ایران صحب به میان میآید ،این سؤال
پی میآید که این دریاچهها چگونه سرری شده و از بین رفتهاند .شرای کنونی دریاچههای کردآباد شاهد زندهای بر این
ادعا هستند .در فیول مرطوب ،با اف ای ورودی آب به پش سد چنین دریاچههایی ،آب سرری شده و ام ان فرسای
ســد به وجود آمده براثر لغ ش را فراه میکند و از طرفی حم رســوب در طی زمان ،که چنین حوضــچههای موقتی،
پرشده و درنهای منجر به از بین رفتن دریاچه و جاری شدن آب رودخانه به ش اولیه میشود.

شكل  :12دریاچه كردآباد
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این دریاچه زیبا در اثر زل له طارم و رودبار در ســال  1369براثر فروریختن قســمتی از کوه بر روی رودخانه قانقلیچای در
پنج کیلومتری شمال شرق آب بر مرک شهرستان طارم تش ی شد .دریاچه شام دو قسم شمالی و جنوبی اس که
بهوسیله تنگهای باری به ه متی میشوند .ساح قسم شمالی دریاچه پراس از درختان زیبای چنار که منظره زیبا
و بینظیری را خلک کرده ا س  ،ساح ق سم جنوبی دریاچه که ب روتر ه ا س صخرهای و سنگی ا س  .منطقهی
موردمطالعه که به خاطر زل له خرداد رودبار – طارم به وجود آمده براثر حرک زمینهایی بامیان الیههای ســسـ در بین
سازندهای مقاوم ،عمود بر گس اصلی منطقه یعنی گس منجی ش گرفتهاند (خوشرفتار .)212 :1393 ،این لغ ش در
ارتفاعا باال و مناطقی که دارای شـــی نســـبتای زیاد بوده اتفاق افتاده اســـ نق عام انســـانی در شـــ گیری این
زمینلغ ش بسیار ک بوده اس (ش .)13

شكل  :13بریدگي ناشي از لغزش بعد از زلزله به وجود آمده

دریاچههاي شیمیایي :عبور آبهای زیرزمینی غنی از دیاک سید کربن از الیههای زمین ،باع انحالل کربنا کل سی
میشــود .هنگامیکه این آبها به ســط زمین راه پیدا میکنند ،با آزاد شــدن و یا فرار دیاکســید کربن ،نهشــتههای در
اطرا چشمهها و نهرها ش میگیرند (هامر و هم اران )602 :2007 ،1که تراورتن و توفا نامیده می شوند .معموالی برای
رسوبهای بهجامانده از چشمههای آب سرد اصطال توفا و آبهای گرم از تراورتن استفاده می شود .پدیدههای کارستی
که از انحالل ســـ نگ های آه ی به وجود میآی ند عالوه بر ای جاد اشـــ ال متنو ژئومورفولوژی نق مهمی نی در
برنامهری یهای محیطی ایفا میکنند .این پدیدهها از عوام درونی و بیرونی ناشی شده و گسترش آنها به نحوی بیانگر
توثیرا هرکدام از عوام یاد شده میبا شد .دریاچه شورگ در  13کیلومتری غرب شهر دندی قرارگرفته ا س و ازلحاظ
ژئومورفولوژی ی دریاچهی اس بهوسیلهی چشمههای تراورتن ساز ساختهشده اس (ش  1۴و  .)15وجود چشمههای
ب رو ی ی از ویژگیهای برج سته مناطک کار س ا س  .با توجه به ویژگیهای زمین شنا سی ،آب این چ شمهها مم ن
اس سرد یا گرم باشد .منشو آب این چشمهها ،ری شهای جوی ،آبهای تولیدشده از فعالی های آت فشانی و یا ترکیبی
از دو حال فوق اس .
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شكل  :14چشمه تراورتن ساز و رسوب كردن مواد كربناتِ

شكل  :15دریاچه شورگل

نتیجهگیري

حو ضه آبری ق لاوزن بی از  50هراز کیلومترمرب و سع دارد .موقعی قرارگیری این حو ضه بهگونهای ا س که مح
ات یال و تداخ واحدهای زمین مورفوت تونی ایران مرک ی ،البرز ،شمال غرب ایران ،سنند  -سیرجان و زاگرس ا س .
چنین موقعیتی باع پیدای لندفرمهای متفاوتی در این حوضـــه شـــده اســـ  .از بین این لندفرمها آنچه در این مقاله
موردبررســی قرارگرفته لندفرمهای مربوط به آبهای راکد اسـ  .امتداد گسـ ها و ناهمواریها در این حوضــه بهگونهای
اس ـ که ق لاوزن برای رســیدن به دریای خ ر مجبور اس ـ محور آنها را قط کند .این شــرای باع شــده در طول
دورهای از زمان م انهایی مث بیجار ،زنجان ،میانه و طارم به صور آبگیرهای محلی عم کنند .این م انها در شرای
کنونی آبگیری نمی شوند چراکه دریاچههای مربوطه سرری شده و از بین رفتهاند آنچه آبگیر بودن آنها را درگذشته مورد
تویید قرار میدهد شب ه آبراههای همگرا به سوی مرک آن ،وجود ر سوبا ری دانه در ب ستر آنها و تراسهای دریاچهای
اطرا آنهاســ  .وجود  22شــاهد دریاچهای در حوضــه آبری ق لاوزن با منشــو متفاو و دخال فرایندهای مختله
ساختمانی و فرسایشی در پیدای و تحول آنها باع بررسی آنها تح عنوان پالیمسس دریاچههای ق لاوزن گردید.
عالوه بر این دو دریاچه آلمالو و چغر با من شو آت ف شانی ،در توده سهند ،در این حو ضه واق شدهاند .آت ف شانهای این
حو ضه ،در حال حا ضر ،فعالی ندارند ولی فعالی های فومرولی متعددی مث چ شمههای آبگرم و تراورتن ساز گواهی بر
ادامه فعالی های ماگمایی درون زمین اســـ  .چنین فعالی هایی در طی زمان باع ایجاد دریاچه شـــورگ و آبگیرهای
فرعی متعددی در بخ غربی حوضه ق لاوزن شدهاند.
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مرتف بودن بخ های مختله حوضـــه و عرض جغرافیایی باالی آن زمینه را برای فرایندهای یخچالی کواترنری فراه
نموده اس  .در بخشی از این حوضه که ارتفا و شرای لیتولوژی مساعدی داشته که زبانههای یخچالی توانسته درههای
 Uش و آبشخور مانندی ایجاد کند که با عق نشینی یخچال ،شرای آبگیر شدن برخی از آنها فراه شده و به ش
دریاچه درآمدهاند هرچند از این دریاچهها فق دریاچهی پری باقیمانده اس و م ان مناسبی برای بررسی شرای اقلیمی
دوره کواترنری فراه کرده اس ولی بازسازی شرای توپوگرافی ی دال بر تعداد بیشتر این دریاچهها در زمان عق نشینی
یخچالها ا س که باگذ ش زمان و تغییر سط ا ساس رودخانههای محلی (ق لاوزن سط ا ساس آنها بوده ا س ) و
تسل فرسای قهقرایی در منطقه از بین رفتهاند.
زمینلرزه سال  1369در منطقه طارم – منجی زمینلغ شهای متعددی را ایجاد کرده اس که ی ی از آنها زمینلغ ش
کردآباد یا باکلور ا س که با م سدود کردن بخ شی از م سیر رودخانه قانقلیچای ،دریاچههای لغ شی ایجاد کرده ا س .
تغییرا ورودی آب این دریاچهها باع شده که در طی سال ،زمانی فق به صور دریاچهای درآیند .در این زمان آب از
پائیندس از طریک چشمه خار می شود و گاه با اف ای ورودی آب سرری شده و رودخانه در طی مسیر در سط جاری
مییابد .چنین شرایطی باع تجم رسوب در طول زمان در بستر آبگیر می شود .از طر دیگر در زمان سرری شدن ،آب
باع فرسـای سـد لغ شـی شـده و بهمرورزمان شـرای را برای بازگشـ به شـرای اولیه فراه میشـود .ازاینرو این
دریاچهها میتوانند شــاهدی زنده بر این ادعا باشــند که در طی کواترنری حرکا کوه ایی پاســادنین با ایجاد فرم نهایی
چینخوردگیهای آلپ-هیمالیا ،باع ایجاد دریاچههای متعددی در فرود ناودی ها شــده که براثر ســرری شــدن از بین
رفتهاند.
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